Z osobních zájmen v závorce utvořte přivlastňovací zájmena a dejte do správných pádů. Pozor na
zvratné zájmeno svůj:
Při (její) ______ slovech se podivili.
Tobě nezáleží na (my) ______ dohodě?
Bez (vy) ______ dovolení to neudělám.
Řídili se (my) ________ radami.
Přišel s (já) _______ knihami.
Udělal to podle (ona) _______ přání.
Mluvil s (ona) ________ spolupracovníky.
Na (vy) _______ mínění záleží.
Podle (my) výpočtů je to správné.
Počítáme s (vy) účastí.
Těším se na (já) _________ známé.
Na (vy) ______ zahradu se rád přijdu podívat.
Nepleťte se do (já) věcí, po tom vám nic není.
Hledal to v (on) ________ poznámkách.
Mám to mezi (já) ________ papíry.
V (ona) ________ patnácti letech těžce onemocněla.
Chceš mluvit s (my) ______ ředitelem, nebo s (my) __________ spolupracovníky?
K (já) ____ úžasu to dopadlo jinak.
V (oni) ______ dopisech jsem o tom nenašel ani zmínku.
Při (my) _______ procházkách městem jsme si ničeho podobného nevšimli.
Dejte do jednotného čísla:
V našich učebnicích ________________ to je. Mluvili o svých zkušenostech ____________________.
Jejich výkladům ________________ jsme nerozuměli. Vaši známí _______________s námi už mluvili.
V jejích zásuvkách ________________ je nepořádek. Odpovědi na vaše otázky ___________
neznáme. Vaše dcery __________ jsme potkali na náměstí. Učili jsme se z jejích knih _____________.
Dostali jsme to od vašich příbuzných _________________. O svých plánech ______________ mlčeli.
Přidali se k jejím odpůrcům _________________. Vrátili se i se svými průvodci ________________.
Poslali jsme vám to po vašich známých _______________.

Podtržené výrazy nahraďte zájmeny. (Pozor na slovosled):
Petra jsem potkal včera. Mám zatelefonovat sestře. Do večera své kamarády neuvidím. Jaká je
adresa jeho rodičů? Není to pro děti. Od svého známého jsem zprávu ještě nedostal. Těm lidem
můžete věřit. Často jsem si na otce vzpomněl. Přišel jsem chvilku před tím člověkem. Je to kniha
mého bratra. Je podobná své sestřenici. Před chvíli jsme o Evě mluvili. Bylo tam málo lidí. Co mám
rodičům napsat? S přáteli se sejdu dnes večer. Stalo se to na rozkaz velitele. Díla tohoto sochaře jsou
v galerii. Z autorových výkladů nejsem moudrý. Na ostatní jsme nepočkali. Bez těch čísel se
neobejdeš. Synovi koupil vláček a dceři panenku. U sousedů jsem už dlouho nebyl. Proč to nechceš
půjčit zrovna Vaškovi? Čekání na Lídu se protáhlo. Na kolegy se díval rozpačitě. Kromě sester to nikdo
neví. Dědečka trápila starost o děti.

